До
Министъра на здравеопазването на
Република България
Министъра на Вътрешните работи
Министъра на правосъдието

СТАНОВИЩЕ
„ДВИЖЕНИЕ ПРОМЕНА“ – Сдружение с
нестопанска
цел
с
адрес
за
кореспонденция, гр. София, ул. Средна
гора № 32, ап. 10
тел. 0899157031, 029867007
Относно
Проект на Наредба за реда за
установява употребата на алкохол
и/или наркотични вещества или
техни аналози от водачите на
моторни превозни средства – открит
да обществена консултация в сайта
www.strategy.bg
на
29.05.2017г.
(проекта)

Уважаеми г-н Министър на здравеопазването
Уважаеми г-н Министър на вътрешните работи
Уважаема г-жо Министър на правосъдието,
1. Движение Промена е сдружение с нестопанска цел работещо в
областта на проучването и създаването на политики относно наркотичните
вещества в Република България.

Ние отчитаме необходимостта от създаването на ефективни механизми
за превенция и контрол върху способността на водачите за управление на МПС
и по принцип приветстваме идеята за създаването на нов нормативен акт,
който да урежда реда за установяване на употребата на алкохол и наркотични
вещества от водачите на МПС.
Желаем да посочим, обаче че доколкото Наредбата се издава във връзка
със Закона за движение по пътищата и цели ефективно осъществяване на
забраната на чл. 5 ал. 3 т. 1 от този закон, а именно: водачът да управлява
пътното превозно средство под въздействието на алкохол и/или наркотични
вещества или техни аналози, то, необходимо е, разпоредбите на наредбата да
водят към разкриване на въздействието на тези вещества върху водача, а не
простото наличие на техни следи в тялото му. Това е така, тъй като следи в
тялото могат да се открият дълго време след като въздействието е отминало.
Считаме, че предложения проект се срещат и добри и качествени идеи,
но има проблемни моменти, грешки и недомислия, на които следва да се
обърне внимание преди окончателното приемане на нормативния акт.

Проблеми по процедурата на приемане и формата
2. Обръщаме внимание на факта, че по някаква причина, проектът е
публикуван два пъти в сайта www.strategy.bg. Под него текат две дискусии от
различни участници и това създава възможност за объркване и неясноти.
3. И от двете публикации обаче, не става ясно кой точно е органа, който е
създал проекта и към който се обръщаме. Съгласно чл. 174 ал. 4 от Закона по
пътищата, Наредбата следва да се издаде от три министерства –
Здравеопазване, Вътрешни работи и Правосъдие. Кое от тях е публикувало
проекта в сайта, не се разбира и ние не знаем. Това, от своя страна, създава
проблеми за пълноценното участие в обществените консултации.
4. Мотивите към проекта са повече от формални. Те не реферират към
никакви изследвания, проучвания или въобще проверяеми данни. Няма
никакви индикации за дейността на работната група, която е изготвила
проекта и на каква научна база тя е стъпила, а същата селдва да е била от
представители от поне три министерства.

Въпреки ясното правило на § 1 ДР на ЗИДЗНА, в раздела на „Портала за
обществени консултации“ липса информацията за лицето, на което възложено
да изработи проекта, както и за възнаграждението което е получено за това.
Това е силно притеснително тъй като намираме темата силно
благодатна за лобизъм.
5. Не става ясно кой и защо е окачествил този проект като „изключителен
случай“ по смисъла на чл. 26 ал.4 изр. 2 ЗНА, за да бъде представен на съкратено
обществено обсъждане.
Недоумението за това е още по-голяма като се вземе предвид, че проекта
основно ще заработи поне една година след приемането му (а е възможно и
много повече) – виж § 7 Заключителните разпоредби на проекта. Т.е. дори
според самия проект показва че бърза работа няма.
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6. Необходимо е тестовете, с които ще се извършва проверка за употреба
на наркотични вещества също, подобно на техническите средства за алкохол,
да бъдат одобрени за реда на Закона за измерванията. В този смисъл не става
ясно защо това изискване е пропуснато в чл. 1 ал. 4 от Проекта.
Считаме че следва да е същото като в чл. 1 ал. 3 от Проекта
7. Санкцията сложена в чл. 2 ал. 2 от Проекта се открива на още много
други места в него (например чл. 7 ал. 5, чл. 7 ал. 10, чл. 16 ал. 6 и др.). Считаме
че оставена просто така, без посочване на конкретно неизпълнение, този текст
създава истинска опасност за произвол от страна на контролните органи.
Предлагаме чл. 2 ал. 2 да отпадне, а да останат предвидените изрични
санкции в проекта при не съдействащо поведение на изследваните лица.
8. Чл. 4 т. 3 от Проекта предвижда, че ако извършената проба е
некачествена или невалидна, то тогава спрямо изследваното лице се прилагат
правилата, които са свързани с отказ от изследване или не приемане на
резултатите от теста, които имат някаква форма на санкционен характер.

Видно от дефинициите на понятията
„некачествена“ и
„невалидна“ проба в § 1 т. 2 и 3 от ДР на проекта, това обаче могат да бъдат
проблеми свързани със самото техническо средство или тест. Проблемът може
да е настъпил и поради недоброто ползване на техническото средство или
теста от контролния орган. Т.е. проекта предвижда санкция без вина
изследваното лице.
В този смисъл, предлагаме да бъде в т. 3 на чл. 4, след „некачествена или
невалидна“ да бъде добавено „в резултат на действията на изследваното
лице“.„
9. В чл. 5 ал. 1 изр. 2 е ползвано словосъчетанието „при
необходимост…“ Така оставен, текста дава възможност за произвол от страна
на контролните органи относно преценката за наличието на необходимост.
Предлагаме вместо „при необходимост“ да бъде поставено „При
условията на чл. 6 ал. 1“.
10. Принципно считаме уредбата на чл. 6 ал. 1 и чл. 7 от проекта за добра.
Според нас обаче е важно, от нормативния акт да става ясно, че протоколът
(Приложение 2) се попълва не след като се извърши теста, а по време на
самото му извършване.
Следва да се избягва ситуация, при която контролните органи първо
изследват с тест и едва след като се убедят, че са „хванали“ някой, да започнат
попълването на приложението. Следва контролните органи заедно с
изследваното лице да попълнят графите в Приложение № 2 (поведението,
отклонението на автомобила, пътната обстановка и т.н.) и едва накрая да дадат
теста на изследваното лице. То, разбира се, може да откаже да бъде изследвано
– със съответната санкция за това или да се съгласи. След като се видят
резултатите от теста, те се вписват в протокола и лицето и лицето се съгласява
с тях или не се съгласява (със съответните последици от това)
Ето защо предлагаме в чл. 6 ал. 2 думите „Резултатът от проверката“ да
се заменят с „При проверката“, а в чл. 7 ал. 1 вместо изразите „при
установяване“ да използват „за установяване“.
11. В чл. 7 ал. 3 се урежда въпроса какво се вписва в акта за установяване
на административно нарушение и в протокола. Впечатление прави, че

изискване за вписване на „вид, модел и фабричен номер“ има само за
техническото средство, но не и за теста.
Тъй като от проекта или мотивите към нето не става ясно какви тестове
ще бъдат ползвани, считаме този пропуск за проблемен и предлагаме да се
предвиди, че в протокола се вписват техническите спецификации и на теста, с
който се е извършило изследването. Така ще се осигури възможност за посериозен последващ контрол върху резултатите от теста, ако това е
необходимо.
12. Със съжаление следва да отбележим, че в уредбата на изпращането за
медицинско изследване, в чл. 7 ал. 7 и сл. от проекта, се откриват широки
възможности за корупционни практики.
Преди всичко дадена е възможност на контролния орган да определи
времето, в което изследваното лице да се яви на изследване, което пък
предпоставя възможности от своеволия.
От друга страна, в ал. 8 на чл. 7 от проекта е посочено, че срокът се
определя „в зависимост…от мястото… и възможността на лицето да ползва
обществен или друг превоз.“
Наречете ни мнителни, но сме почти сигурни, че по някое време, ще се
заформят услуги „на познати“ на контролните органи, които да осигуряват
извозването до определеното място срещу съответното заплащане. По време
на това пътуване, разбира се, могат да се случат множество неща.
13. Възможностите за създаване на проблеми и корупционни практики
продължават и изследванията с „доказателствен анализатор“ по чл. 9 от
проекта.
Ще се окаже, например, че органът по чл. 9 ал. 1 от проекта отсъства в
определения по чл. 7 ал. 7 от проекта срок. После пък е става твърде
изкусително поредните измервания да започнат да се различават, а служител
и изследван да започнат да търсят „изгодна“ концентрация в издишания
въздух съгласно правилото чл. 9 ал. 5 от проекта.
14. В чл. 16 ал. 3 проектът определя, че за изследването на наркотични
вещества се взимат две проби кръв с обем не по-малък от 7 мл. Следващото
изречение обаче позволява този обем да бъде в няколко епруветки. В тази

ситуация ще сме изправени една проба да е в повече от една епруветка, което
ни изглежда странно. Няма ли да се създадат проблеми и обърквания коя проба
е за изследване и коя контролна?
Това ни кара да се запитаме и друго. Доколко е осигурен финансово и
материално проекта? Видно от § 5 от ЗР на проекта се създава задължение за
лечебните заведения със спешно отделение да осигурят консумативите за
взимане на биологични проби. Готови ли са лечебните заведения са посрещнат
и това натоварване? Имат ли тази възможност? Казано ли им е какво
задължение се предвижда за тях?
15. При описаната в чл. 17 процедура не може да се разбере кое точно
следва да се дезинфекцира с кислородна вода.
16. Чл. 22 от Проекта също е загадка. Явно авторите предвиждат
ситуация, при която кръвта в първата проба е недостатъчна и тогава се отваря
втората. Това става без да е искано от някоя от страните в различните
производства и практически ще затвори пътя им да ползват контролната
проба в случай на нужда. Не обаче можем да си представим ситуация (освен
злодеяние или сериозна немарливост от страна на изследващия), при която
предоставената по чл. 16 кръв от първата проба да не бъде достатъчна за
извършване на изследване.
17. От проекта и мотивите към него, не става ясно, защо е необходимо
взимането и на урина и на кръвни проби. Още повече, че съгласно чл. 24
употребата на наркотични вещества ще се доказва чрез кръвните проби. Каква
е нуждата от урината?
18. Считаме за необходимо в чл. 25 ал. 3 от проекта, за изясняване на
фактите и обективната истина, да се добави, че в протокола за химикотоксикологичното изследване се записва и концентрацията и вида на
откритото в кръвта наркотично вещество. Това ще даде възможност да
установяване обективно на обективни данни за въздействие на наркотичното
вещество върху водача.
19. Считаме че, чл. 27 ал.3 от Проекта противоречи на НК и НПК поне в
три направления.
- Поставя 7 дневен срок да искане на доказателства в наказателния
процес;

- Налага на обвиняемия , за доказване на своята невинност да
поеме разноски за експертиза и то преди окончателния съдебен акт;
- Ограничава срока за пазене на контролната проба до 6 месеца.
Има огромен шанс, в този период наказателното производство да не е
приключено.
Всичко това е недопустимо за подзаконов нормативен акт и този смисъл
призоваваме чл. 27 ал. 3 да отпадне или да бъде изрично записано, че
контролните проби се пазят до края на наказателното производство.

Гр. София

За Движени Промена:
/Калин Ангелов/

